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§ 30 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
Skolan misslyckas med utrikesfödda elever 

KS0662/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är bifallen med anledning av redan påbörjade insatser,  
vilka består av utredning av nyanlända elever och modersmåls-
undervisning, samt kartläggning av undervisning i svenska som  
andra språk i Falu kommuns grundskolor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en 
beredande svenskundervisning för utrikesfödda elever i Falu kommun. 
Allmänna utskottet behandlade motionen den 17 oktober 2012 och föreslog att den 
skulle avslås. 
På kommunstyrelsens sammanträd den 30 oktober 2012 återremitterades motionen 
för inhämta vad utredningen, om nyanlända elevers modersmåls-undervisning och 
kartläggningen om undervisning i svenska som andra språk i Falu kommuns 
grundskolor, kommit fram till. 
Skolnämnden har behandlat utredningarna och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen. 
Allmänna utskottet lyfter ärendet på nytt och på sammanträdet den 20 februari 2013 
informeras om skolans mottagande av, och fortsatt språk- och kunskapsutveckling 
för nyanlända barn och elever i Faluns kommunala skolformer. 

Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2011-11-30. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 156/ tjänsteskrivelse 2012-04-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-10-17, § 75. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 210. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 148 och 149. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 31 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2012  
              till 2013 

KS0014/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
     1.  Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 2013 utökas med  
          20,5 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2012. 
 

  2.  Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) investeringsbudget år    
        2013 utökas med 30,8 mnkr för att slutföra pågående investeringspro- 
       jekt från 2012. 

 

  3.  Miljönämndens investeringsbudget år 2013 utökas med 0,3 mnkr för att  
       slutföra pågående investeringsprojekt från 2012. 

 

 4. Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
      investeringsbudget år 2013 utökas med 4,7 mnkr för att slutföra pågående 
      investeringsprojekt från 2012. 

 

 5.  Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) investeringsbudget år 
 2013 utökas med 1,6 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt  
 från 2012. 

 

6. Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö och folkhälsa)  
investeringsbudget år 2013 utökas med 0,3 mnkr för att slutföra 
pågående investeringsprojekt från 2012. 

Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för 
pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats under innevarande år. 
Årets överföring från 2012 föreslås till 58,0 mnkr. 
 

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har 
kommunfullmäktige i november 2012 redan beslutat om en investeringsram på 
209,1 mnkr med nya prioriterade projekt för 2013. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 32 Borgen för Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten  
              Lugnet KB 

KS0143/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
  
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive 
företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle 
genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och 
i borgenshandlingar: 
Kopparstaden AB                                              1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                                 210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                             50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                               1 171 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                             15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                                400 000 000 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag 
enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB har den 19 november 2012 
inkommit med en ansökan om utökad borgensram om 75 000 000 kronor för att 
kunna genomföra nybyggnation av ett högskolebibliotek samt ombyggnad av det 
befintliga biblioteket.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag, att bolaget  
tilldelas en borgensram om 275 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 2012-11-19. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 14. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 33 Borgen för Falu Energi & Vatten AB 

KS0199/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive 
företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle 
genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och 
i borgenshandlingar: 

Kopparstaden AB                                              1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                                 210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                                          50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                               1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                                                15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                                400 000 000 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag 
enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB begär i ansökan den 24 januari 2013 en utökad 
borgensram om 150 000 000 kronor för att kunna genomföra specificerade 
investeringsprojekt, bl.a. fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge. 
Investeringarna är genomförda under 2012 respektive ska genomföras under 2013. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag, att  
bolaget tilldelas en borgensram om 1 321 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2013-01-24. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 15. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 34 Begäran om borgensram samt förändrad 
skuldförbindelse för Falu Stadshus AB 

KS0189/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Godkänna att Falu Stadshus AB löser bolagets skuld till kommunen om 450 000 
000 kronor genom att bolaget via gäldenärsbyte övertar lån och, i de fall det är 
ekonomiskt fördelaktigt, derivatavtal från kommunen samt genom upptagande av 
egna lån.    

2. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive 
företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle 
genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och 
i borgenshandlingar: 

Falu Stadshus AB                                                              480 000 000 kronor 
Kopparstaden AB                                              1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                                 210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                                          50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                               1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                                                15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                                400 000 000 kronor 
 

3. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag 
enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Det kommunalt helägda Falu Stadshus AB förvärvade 1998 samtliga aktier i Falu 
Kommuns Förvaltning AB med däri ingående dotterbolag. Detta mot en betalning 
med en räntebärande revers på 450 miljoner kronor. De räntekostnader som belöper 
på denna reversskuld uppgår till 30,15 miljoner kronor per år.  

Eftersom Falu Stadshus AB har en skuld till kommunen avseende förvärv av aktier 
från kommunen träffas de räntebetalningar som görs från Falu Stadshus AB till 
kommunen av reglerna om ränteavdragsbegränsningar. 

De till kommunen betalade räntekostnaderna är från och med 1 januari 2009 inte 
avdragsgilla, enligt inkomstskattelagen (de s.k. räntesnurrereglerna).  
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Ekonomikontorets förslag är att Falu Stadshus AB löser skulden om 450 miljoner 
till kommunen genom att låna motsvarande belopp externt eller genom övertagande 
av lån från kommunen, s k gäldenärsbyte och upptagande av nya lån. 

Detta medför att Falu Stadshus AB får avdrag för räntebetalningarna. Det 
underskott som uppstår i Falu Stadshus AB på grund av räntebetalningen kan 
kvittas mot koncernbidrag från Falu Energi och Vatten AB. 

För att Falu Stadshus AB ska kunna genomföra förslaget enligt ovan krävs en 
utökad borgensram till 480 miljoner kronor, inklusive ett manöverutrymme om 30 
miljoner kronor för likviditetshantering. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Stadshus AB 2013-02-06. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 35 Bildande av nya bolag i samband med Kopparstadens 
fastighetsförsäljning 

KS0236/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Godkänna att Kopparstaden AB bildar två dotterbolag.   

2. Bolagsordningen fastställs. 

Sammanfattning 
Kopparstaden AB förbereder försäljning av fastigheter enligt kommunfullmäktiges 
beslut den 11 oktober 2012. Detta kommer att ske genom uppdelning av fastigheter 
inom två geografiska områden. Nu pågår dialoger med ett antal intresserade köpare. 
Idag genomförs en majoritet av fastighetsaffärer i bolagsform, d v s fastigheterna säljs 
till ett nybildat dotterbolag och sedan säljs bolaget. Det innebär en avsevärd skillnad i 
reavinstskatt som ofta båda parter tar del av. Förfarandet är vedertaget och inte 
ifrågasatt av Skattemyndigheten. 
Av tidsskäl har Kopparstadens presidium godkänt bildande av två bolag, ett för 
vartdera området, och köpeavtal har upprättats. Kopparstadens styrelse har den 21 
januari 2013 verifierat beslutet.  
Enligt Kopparstadens ägardirektiv ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas 
när det gäller bildandet och förvärv av dotterbolag vilket nu Kopparstaden AB begär. 
Blir det ingen försäljning kommer bolagen att avvecklas. 
Pernilla Wigren, VD Kopparstaden AB, informerar om ärendet. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 36 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt avlopp i 
Länsbodarna     

KS0697/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområdet för den allmänna avloppsanläggningen, avseende 
spillvatten utökas att omfatta Länsbodarna.  

2. Särtaxa ska tillämpas inom området. 

3. Kostnaden för verksamhetsområdet beaktas i budgetarbetet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör sin 
skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. Under hösten 2011 kom en 
begäran till länsstyrelsen om att ta upp ett tillsynsärende av sådant slag för 
Länsbodarna. Med hänvisning till lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 
uppmanas länsstyrelsen förelägga Falu kommun att snarast inrätta 
verksamhetsområde för Länsbodarna. 

Falu kommun har vid två tillfällen under 2012 fått möjlighet att yttra sig över 
begäran. Kommunstyrelsen har med hänvisning till pågående VA-planering menat 
att länsstyrelsen inte ska förelägga Falu kommun att inrätta verksamhetsområde för 
allmänt avlopp i Länsbodarna.  

Trots detta beslutade länsstyrelsen den 29 juni 2012 att förelägga Falu kommun att 
ordna en allmän avloppsanläggning i Länsbodarna som ska  vara gjort senast den 
31 december  2015. 

Innan området kan byggas ut måste verksamhetsområde bildas och det ska  vara 
klart senast den 31 maj 2013. I beslutet pekar länsstyrelsen också ut vilka 
fastigheter som måste omfattas av verksamhetsområdet. 

Stadsbyggnadskontoret förslår ett verksamhetsområde som omfattar de av 
länsstyrelsen utpekade fastigheterna i Länsbodarna, samt ytterligare fyra, att ingå i 
verksamhetsområde för avlopp. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets (punkt 1 och 2) och utvecklingsutskottets 
(med tillägg av punkt 3) förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 37 Antagande av Detaljplan för bostäder öster om Nedre 
Gruvrisvägen    

KS0216/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra bebyggelse för bl.a. 
bostadsändamål.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 13 mars 2012 om planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 16 oktober 2012 efter 
genomfört samråd och lämnade planförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände den 31 januari 2013 detaljplanen för antagande och 
föreslår att den ska antas av kommunfullmäktige. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
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§ 38 Antagande av Detaljplan för bostadshus vid 
Tranbärsvägen 

KS0350/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen har upprättats. Syftet med 
detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra minst ett gruppbostadshus.  

Kommunstyrelsen beslöt den 28 augusti 2012 om planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 13 november 2012 efter 
genomfört samråd och lämnade planförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden uppdrog till byggnadsnämndens ordförande att i samråd med 
presidiet godkänna planhandlingarna efter underrättelseskedet, förutsatt att det inte 
inkommit yttranden som kräver ytterligare ändringar.  

Byggnadsnämndens ordförande godkände, den 19 februari 2013, detaljplan för 
bostadshus vid Tranbärsvägen för antagande.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19/antagandehandlingar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39 Avgifter för hemsjukvården 

KS0371/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Fastställa avgift för hemsjukvård till 150 kr/besök upp till den i  
socialtjänstlagens 8 kap 5§ fastställda maxtaxa. 

2. Fastställa avgift för hjälpmedel till 150 kr per förskrivet hjälpmedel. 

3. Ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utforma regler för tillämpning. 

4. Ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utvärdera avgiften inom ett år 
och att resultatet redovisas till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) (bilaga), Svante Parsjö (FP) (bilaga) och Sten H Larsson (FAP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunens verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som innebär 
hjälp i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård omfattas av den i 
socialtjänstlagens 8 kap 5§ fastställda maxtaxan och bestämmelserna om 
förbehållsbelopp i socialtjänstlagens 8 kap §§ 6-8.  

Kommunerna kan utforma sina avgiftssystem på lite olika sätt fram till att 
maxtaxan uppnås vilket kan göra det svårt att göra jämförelser kommuner emellan. 
I det förslag till avgift för hemsjukvård har omvårdnadsförvaltningen eftersträvat 
enkelhet genom att behålla den avgift per hembesök på 150 kr som landstinget har 
haft och i övrigt låta den hembesöksavgiften ingå i den i socialtjänstlagens 8 kap 5§ 
fastställda maxtaxan. Den är nu 1760 kr/månad. 

Precis som landstinget har haft det så kommer en avgift för hjälpmedel tas ut med 
150 kr per hjälpmedel. Den avgiften låg utanför landstingets högkostnadsskydd och 
föreslås också ligga utanför kommunens maxtaxa. 

Med denna avgiftskonstruktion kan en likvärdig behandling säkerställas för alla 
som får insatser i form av hjälp i hemmet, oavsett om det är hemsjukvård eller 
hemtjänst, oberoende av om det är legitimerad personal eller inte som utför 
insatserna och oberoende av boendeform.  
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2012 att återremittera ärendet för 
att genomlysa frågan ordentligt.  

Sedan kommunen tog över hemsjukvården den 7 januari 2013 så har antalet 
ärenden inom hemsjukvården ökat från 180 till 270 på fyra veckor. En ökning var 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

förvisso förväntad men den har överträffat förväntningarna och frånvaron av en 
avgift har inte underlättat.  

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-13, § 279.   

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-02-27, § 5/tjänsteskrivelse 2012-02-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt omvårdnadsnämndens förslag med tillägg 
att omvårdnadsnämndens utvärdering av avgifterna redovisas till kommun-
styrelsen(1). 

Kicki Stoor (V): Vänsterpartiet föreslår nolltaxering för hemsjukvården. 
Anledningen är att det inte krävs någon större inkomst innan man når kvoten för 
maxtaxan och det skulle innebära en markant kostnadsökning för den enskild, med 
risk för avgiftsökning på ca 1900 % om behovet blir långvarigt. Vårt förslag är att 
föreslå en utökad ram med 1,2 miljoner för omvårdnadsförvaltningens budget för 
att finansiera förslaget. Ställer man hur kostnadsökningen via avgifter påverkar den 
enskilde medborgaren mot effekten av en utökad ram på 1,2 miljoner på 
kommunens totala budget, är effekten i första fallet betydligt kännbar och i det 
senare mer eller mindre obetydligt (2). 

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Sten H Larsson (FAP): Samma avgift som 
landstinget, 150 kronor för enskild hembesök och en maxtaxa på 1100 kronor  
per år (3).  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen 2 och 3 mot varandra för att utse motförslag till 
huvudförslaget (1)  och finner att kommunstyrelsen utser förslag 3 till motförslag. 

Därefter ställs motförslaget (3) mot huvudförslaget (1) och kommunstyrelsen 
beslutar enligt omvårdnadsnämnden förslag (1). 
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§ 40 Svar på medborgarförslag angående Surbrunns källas 
behandling i detaljplanen 

KS0638/12 

Beslut 
      Medborgarförslaget bifalls på så sätt att möjligheterna till skydd för 
      Surbrunns källa utreds i pågående arbete med detaljplan för ny  
      bostadsbebyggelse vid Kungsgårdsvägen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det görs ett tillägg i detaljplanen för området 
Surbrunn där platsen för ”Källan” (Surbrunns källa) skyddas för all framtid och 
möjlighet för restaurering och rekonstruktion noga undersöks.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-10-29. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 22. 

Delbeslut 
Ola Malm har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. Kommunstyrelsen 
beslutar att han får det. 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Stadsbyggnadskontoret 

Kommunfullmäktige  
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§ 41 Begäran om igångsättningstillstånd Resecentrum 

KS0161/13 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för investeringsprojektet 

Resecentrum. 

2. Vasaparkens slutliga utformning ska godkännas av kommunstyrelsen innan 
anläggandet av parken påbörjas. 

3. Trafik- och fritidsnämnden ska till ekonomikontoret sända in betalplaner på årsbasis 
för hela projektet och löpande hålla dessa uppdaterade. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) se bilaga. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under 2012 beslutat att investera totalt 192,2 mnkr  
i ett resecentrum i Falun. Byggnationen kommer att pågå mellan åren 2013-2017. 

Beslutspunkterna 1 och 3 är enligt ekonomikontorets förslag.  

Utvecklingsutskottet beslutade den 19 februari 2013 att överlämna ärendet  till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Underlag till kommunstyrelsen gällande 
parker ska kompletteras med utförligare kostnadsberäkning och gestaltningsförslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Krister Johansson (S): Enligt 
ekonomikontorets förslag och med tillägg att Vasaparkens slutliga utformning ska godkännas 
av kommunstyrelsen innan anläggandet av parken påbörjas. 

Kicki Stoor (V): Avslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens m.fl. förslag. 
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Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
Stadsbyggnadskontoret 
Ekonomikontoret 

 
 

 

 





 23 (34) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-03-05 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42 Val av politisk styrgrupp för projektet Resecentrum 

KS0169/12 

Beslut 
         Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet väljs att ingå i 
         den politiska styrgruppen för projektet Resecentrum   
         tillsammans med trafik- och fritidsnämndens presidium. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen tillsätter en politisk 
styrgrupp för projektet Resecentrum där trafik- och fritidsnämndens presidium 
ingår.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-01-24, § 9. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): I enlighet med diskussion på utvecklingsutskottets 
senaste sammanträde ska kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet ingå i 
styrgruppen tillsammans med trafik- och fritidsnämndens presidium. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Förtroendemannaregistret 

Valda 
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§ 43 Fastställande av riktlinjer för Intraprenader  

KS0188/13 

Beslut 
Riktlinjer för intraprenad fastställs enligt av ekonomikontoret upprättade 
riktlinjer den 12 februari 2013. 

Sammanfattning 
Frågor kring bildandet av intraprenader inom de kommunala förvaltningarna 
aktualiseras med jämna mellanrum. För att skapa en tydligare bild över vad en 
intraprenad är och under vilka förutsättningar denna kan verka inom kommunen har 
riktlinjer tagits fram för fastställande. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-12/riktlinjer. 
Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 18. 

Sänds till 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen (kontoren) 

Ekonomikontort för publicering på www.falun.se  

 

http://www.falun.se/
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§ 44 Uppföljning av försäkringsskador 2012 

KS0039/13 

Beslut 
1. Täcka skadekostnaden under 2012 om 1 025 914 kronor enligt specifikation 

i bilaga 3 i ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 
15 januari 2013. 

2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen. 

Sammanfattning 
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för egendomsskador 
som skall bekostas inom ramen för den interna försäk-ringsrörelsen 2012. 

Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för 2012 som 
för 2011.  

Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 440 000 kronor och 
den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor.  

Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2012 uppgår till  
2 271 650 kronor (2011: 2 298 610 kronor). 

Skadekostnaderna under 2012 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, till 1 025 
914 kronor enligt bilaga 3. Skadekostnaderna täcks inom ramen för den interna 
försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2011. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-15. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 17. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 45 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län med 
begäran om yttrande gällande avloppsfrågan i Lisselbo, 
Falu kommun 

KS0093/13 

Beslut 
    Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2013  
    överlämnas som Falu kommuns svar på remissen. 

Sammanfattning 
Efter att miljöförvaltningen i början av 2000-talet gjort en fördjupad utredning av 
vatten och avloppsfrågan i Svartskär/Lisselbo föreslog miljönämn den 1 december 
2004 två alternativ till lösning för kommunstyrelsen: 

1. Fastighetsägarna bygger själva ut ett ledningsnät med en godkänd  re-  
    ningsanläggning för avloppsvattnet. 
2. Detaljplanen ändras, så att bebyggelsen i området blir kvar på nuvarande  
    nivå. 

Stadsbyggnadskontoret har utrett frågan på uppdrag av kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott och kom fram till att kommunen inte bör engagera sig i en VA-
utbyggnad i området. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar den 25 april 
2006 att låta fastighetsägarna själva ta ställning till om de vill finansiera en 
gemensam VA-lösning för området. 

Diskussioner om anläggandet av en enskild gemensam anläggning har sedan dess 
pågått i området, men har ännu inte resulterat i en lösning. 

Falu kommun får nu möjlighet att yttra sig över inkommen skrivelse till 
Länsstyrelsen Dalarna där en fastighetsägare begär att länsstyrelsen ska förelägga 
Falu kommun att inrätta verksamhetsområde för VA i området. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 23. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarnas län 

Stadbyggnadskontoret  
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§ 46 Folkets Hus - kommunens intresse i fastigheten 

KS0684/10 

Beslut 
1. Fortsätta utreda förutsättningarna för köp av fastigheten. 

2. Inleda förhandlingar med fastighetsägaren kring ett köp av fastigheten. 

3. Påbörja arbetet med att skyndsamt ta fram ett lokalprogram för fastigheten. 

4. Till Falu Folkets Husförening hemställa att inga nya hyreskontrakt ska 
ingås eller nya investeringar görs utan Falu kommuns godkännande. 

Sammanfattning 
Falu Folket Hus (FFH) är en välbelägen byggnad centralt i Falun med i huvudsak tre 
användningsområden, kontor/butiker, konferens och hörsal samt teaterverksamhet. 
FFH ägs av Falu Folkets Husförening och ett antal andelsägande föreningar. Föreningens 
verksamhet är, förutom fastighetsägandet, med kommersiell uthyrning huvudsakligen 
konferensverksamhet samt tillhandahållande av lokaler för kultur- och förenings-
evenemang.  Kommunens finansiella intresse ligger i en kommunal borgen på lån, f n 52 
miljoner kronor, och ett årligt driftbidrag i storleksordningen 5,4 miljoner kronor. Vid 
helt upphörande av ersättningen från Falu kommun reduceras föreningens intäktssida 
med ca 38 % vilket ger kraftiga konsekvenser för föreningen som förmodligen snabbt 
hamnar på obestånd. 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har fått uppdraget att se på framtida 
lösningsförslag som alternativ till de avtal som hittills tecknats mellan kommunen och 
FFH. Avgörande för kommande lösnings utformning är kommunens framtida intresse i 
fastigheten.  
Ekonomichefen informerade om ärendet på utvecklingsutskottets samman-träde 
den 19 februari 2013. 

Beslutets punkter 1-3 är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-15. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 37. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Enligt 
ekonomikontorets förslag och med tillägg att till Falu Folkets Husförening 
hemställa att inga nya hyreskontrakt ska ingås eller nya investeringar görs utan Falu 
kommuns godkännande. 
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§ 47 Godkännande av Falu Demokratikommuns handlings-
plan för 2013 och vägledningsplattform 2013-2014 med 
finansiering    
 
KS0208/13 

Beslut 
1. Informera att 500 tkr redan tilldelats Falu Demokratiråd 2013 utöver tidigare  

beslutad ram om 200 tkr. 

2. Medel som begärs inför 2014 får hanteras inom ordinarie budgetarbete med  
beslut vid fullmäktige i juni 2013. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 12 maj 2012 Falu Demokratiplan 2015. Falu 
Demokratiråd har presenterat en handlingsplan och vägledningsplattform för 2013-
2014 innehållande ett antal aktiviteter som föreslås starta under andra halvåret 2013 
med fortsättning 2014. Kostnaderna för aktiviteterna beräknas till 500 tkr 2013 och 
1 000 tkr 2014.  

Mot bakgrund av detta har Demokratirådet inkommit med begäran extra medel för 
2013 med 500 tkr och att 1 000 tkr inarbetas i 2014 års budget. 

Ekonomikontoret kan konstatera att beslutsorgan, för demokratirådet, fick en 
ramökning i 2012 års budget med 200 tkr. För 2013 finns förutom dessa ett 
tillfälligt tillskott med 500 tkr, d v s sammanlagt 700 tkr. För 2014 finns också 
beslut om tillfälligt tillskott med 200 tkr, d v s sammanlagt 400 tkr att disponera för 
demokratirådet. För 2015 återgår ramen till årliga 200 tkr. 

Ekonomikontoret kan konstatera att Falu demokratiråd redan tillgodosetts i budget 
för 2013. 

De medel som begärs inför 2014 får hanteras inom ordinarie budgetarbete med 
beslut vid fullmäktige i juni 2013. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-24. 

Sänds till 
Falu Demokratiråd 

Ekonomikontoret 
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§ 48 Godkännande av ansökan vinter SM-veckan 2015 och 
2016 

KS0253/13 

Beslut 
       Kommunstyrelsen ställer sig bekom ansökan om vinter-SM veckan    
       för 2015 och 2016. 

Sammanfattning 
Efter den vägledande diskussionen på utvecklingsutskottet sammanträde den 19 
februari 2013 medgavs Visit Södra Dalarna AB att lämna in en ansökan till vinter-
SM-veckan för 2015-2016 med det förbehållet att kommun-styrelsen ställer sig 
bakom ansökan. Detta med anledning av att sista ansökningsdag var den1 mars 
2013. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 38. 

Ansökan om SM-veckan vinter 2015 och 2016. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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§ 49 Delegering av beslutanderätt avseende 
överenskommelse om skyddsobjekt enl nya  
Skyddslagen (2010:305) 

KS0239/13 

Beslut 
1. Beslut om medgivande till beslut om skyddsobjekt enligt skyddslagen 

(2010:305) samt tecknande av därtill hörande överenskommelser delegeras 
till kommundirektören. 

2. Stadskansliet ges i uppdrag att inarbeta beslutet enligt p. 1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning i samband med dess revidering. 

Sammanfattning 
Enligt 4 § skyddslagen (2010:305) kan t.ex. anläggningar eller områden som 
används eller är avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets civila 
delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning, vattenförsörjning, 
elektroniska kommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål 
förklaras som skyddsobjekt. Enligt 7 § skyddslagen innebär ett beslut om 
skyddsobjekt att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet vilket kan förenas 
med ett förbud mot att göra avbildningar av objektet. Beslut om skyddsobjekt fattas 
av Länsstyrelsen. För beslut om skyddsobjekt fordras som huvudregel ägarens och 
nyttjarens samtycke om denne är annan än staten. Som huvudregel gäller beslutet 
om skyddsobjekt som längst 5 år. Uppgifter om skyddsobjekt torde ofta vara 
underkastad sekretess. 

Falu Energi & Vatten AB har på uppmaning från länsstyrelsen kontaktat 
förvaltningen för att genom överenskommelse med kommunen som fastighetsägare 
inhämta godkännande till klassificering av skyddsobjekt i tjugoen fall. Enligt 
uppgift har samtliga sedan tidigare varit klassificerade som skyddsobjekt.  

I beaktande av samtliga omständigheter ovan torde den mest ändamålsenliga 
hanteringen vara att frågan hanteras genom regelverket för delegation. Någon sådan 
kan dock inte återfinnas i nuvarande delegationsordning varför ett särskilt beslut 
erfordras.      

Beslutet är enligt stadskansliets förslag och med tillägg att delegationen tillfaller 
kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-02-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag och att delegationen 
tillfaller kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-03-05 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Delegat 

Falu Energi & Vatten AB 

Stadskansliet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-03-05 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 50 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun 
och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och 
Lugnet i Falun AB 

  

Beslut 
       Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Falun Borlänge 
regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och Lugnet i Falun AB. 

För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas till 
www.regiondalarna.se/protokoll. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Skid-VM i Falun 2015 AB 2012-11-27 och protokoll från 
Tillväxtrådet 2013-01-28. 

 



 33 (34) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-03-05 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
     Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendena. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 

 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden till sammanträdet 2013-03-05 
 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Beslut från Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1612-12 angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen Borgen till Lugnet i Falun 
AB 

 

KS0117/12 

2.  Protokoll från Falu Kraft AB 2012-12-20 Nr 5 
 

KS00 19/12 

3.  Protokoll från Kopparstaden 2012-11-21 
 

KS0013/13 

4.  Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2012-12-14 
 

KS0016/13 

5.  Minnesanteckningar från Faluns lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) 
2013-01-23 
 

KS0013/13 

6.  Minnesanteckningar från Stadsbyggnadsberedningen 2012-09-11,  
2012-10-23 och 2012-12-04 
 

KS0081/12 

7.  Revisionsrapport över granskning av byggnationen av 
ungdomshoppbackar, del 2 
 

KS0232/13 

8.  Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-12-19 och 
Handikapprådets arbetsutskott 2012-12-19 
 

KS0149/12 

 
 



 34 (34) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-03-05 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52 Delegationsärenden 

  

Beslut 
    Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd förteckning. 

 

 
 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Delegationsbeslut sammanträdet 2013-03-05 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-01-15 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-01-16  

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-01-17  

4.  Protokoll kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2013-01-14 
och 2013-01-18 
 

KS0052/13 

5.  Delegationsbeslut Förstudie kunskapsvecka Peace and Love KS0005/12 

6.  Delegationsbeslut  Medlemsskap  i Union of the Baltic Cities 
2013 
 

KS0005/13 

7.  Delegationsbeslut Ansökan från Trumbäckens Fastighets AB om 
tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS0177/13 

8.  Delegationsbeslut Anställd personal 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
 

KS0593/12 

9.  Beslut om avtal mellan Falu kommun och Räddningstjänsten 
Dala Mitt för granskning samt deltagande i byggsamråd och 
tillsynsbesiktningar 2013 
 

KS0179/13 

10.  Delegationsbeslut gällande attesträtter för 
stadsbyggnads/näringslivskontorets verksamhet 2013 
 

KS0127/13 

11.  Delegationsbeslut från stadsbyggnadskontoret, personalärenden 
1212-1302 
 

KS0231/13 
 

12.  Delegationsbeslut om finansiering av kapacitetsutredning för 
Tiskens bangård 

KS0134/13 

13.  Redovisning av delegationsbeslut 12-01-01—12-31 för 
bostadsanpassning 
 

KS0154/13 

14.  Delegationsbeslut - ansökan om medel för arrangerande av CSR 
seminarium 
 

KS0109/13 

15.  Delegationsbeslut - direktupphandling 
"Sommarlovsentreprenörer” 
 

KS0190/13 

16.  Delegationsbeslut angående ansökan om medfinansiering från 
kommunstyrelseförvaltningen beträffande projekt "Bergskedjan 
2013-01-01--2014-09-30" 
 
 

KS0741/12 



17.  Delegationsbeslut angående ansökan om medfinansiering från 
kommunstyrelseförvaltningen beträffande Dalarna Business 
arrangemang Stjärngalan 2013-01-31. 
 

KS0150/13 

18.  Delegationsbeslut i låneärenden 2013-01-31 och 2013-02-18 KS0032/13 
KS0033/13 

19.  Fordonsbeställningar perioden 2012-10-24--2012-12-31  och 
2013-01-01--2013-01-31 samt bekräftelse startade objekt 
Service- och reparationsavtal under tiden 2013-01-01--2013-01-31 
 

KS0341/12 
KS0086/13 

20.  Från kommunfastigheter anställningar 2012-01-01—12-31 KS0074/12 

21.  Från arbetsmarknad- och integrationskontoret: 
Sammanställning – anställningsärenden 
Sammanställning – överenskommelser/avtal 

 
KS0088/13 
KS0089/13 
 

22.  Från personalkontoret: 
Bemanningscenter Januari 2013 
personalärenden  Dec 2012 - Jan 2013 
förhandlingar - överläggningar Jan-Febr 2013 
Pensioner Januari 2013 

KS0054/13 
KS0060/13 
KS0062/13 
KS0064/13 

23.  Protokoll från Tillväxtrådets möte 2013-01-28 KS0109/13 
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